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Zprávy ze zastupitelstva …
• dne 13.7.2011 proběhlo společné zasedání zastupitelstva obce Čtyřkoly a Lštění, v jehož vlastnictví je polovina místního
mostu. Bylo dohodnuto objednání revize mostu včetně statiky. Dle revize se bude odvíjet další postup opravy mostu.
• Bylo odsouhlaseno zbudování vysílače firmy WIF COM přímo na střeše budovy OÚ Čtyřkoly.
• Bylo dokončeno rozšíření stanoviště pro kontejnery nad zastávkou ČD a přidány kontejnery na nápojové obaly.
• Byla schválena „Rozpočtová opatření č. 2/2011“ předložená Finančním výborem (detaily v zápisech)
• Obec má závazně přislíbenou dotaci na opravu povrchu místní komunikace č.kat. 109/3 v k.ú. Čtyřkoly. Z tohoto důvodu
budou vyzváni majitelé přilehlých nemovitostí k napojení na kanalizaci, která vede pod touto komunikací.
• Byla zpracována smlouva na pronájem obecního pozemku č. 417/2 v k.ú. Čtyřkoly pro zbudování malého azylu pro psy.
• Zastupitelstvo obce projednalo „Závěrečný účet obce“ za rok 2010, (detaily v zápisech a na stránkách obce).
• Byla zamítnuta žádost o dotaci na starší hasičský vůz z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
• Byla zamítnuta žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na
výstavbu veřejného osvětlení.
• Byla přijata „Obecně závazná vyhláška č. 1/2011“ o stanovení místního koeficientu ve výši 2.
• Zastupitelstvo obce projednalo „Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Malé Posázaví za rok 2010.“
• Zastupitelstvo odmítlo nabídku firmy Galileo Corporation na profesionální tvorbu webových stránek a aplikací.
Zápisy ze schůzí zastupitelstva jsou k dispozici na stránkách www.ctyrkoly.cz nebo k nahlédnutí na obecní úřadě

Proběhlo …

Fotogalerie …

5.6.2011 Vítání občánků

Veškeré fotografie z uskutečněných
akcí ve Čtyřkolech, si můžete
prohlédnout
na
internetu:
http://www.ctyrkoly.cz/foto.htm

Přestože bylo horké nedělní odpoledne a
počasí spíše lákalo k vodě než na obecní
úřad, sešli jsme se v hojném počtu,
abychom zase po roce osobně uvítali nové
čtyřkoláčky.
Pan starosta všechny přivítal a po krátkém
proslovu se ujaly zpěvu a básniček již
trochu odrostlejší čtyřkolské děti Anička
Tkáčová, Lenička Sikorová a Anička
Žídková za hudebního doprovodu Hany
Sikorové. Rodičům uvítaných dětí byly
poté předány dary a květiny.

Rovněž i z letošního Vítání občánků.
Pokud máte někdo z vás fotografie či
pozvánky z jiných akcí, které se nám
nepodařilo zachytit, neváhejte se s
nimi podělit a poslat je mailem nebo
předat na OÚ.

Touto cestou chceme poděkovat štědrým sponzorům Dětské galaxii s.r.o., která zajistila
krásné dárky pro miminka a taktéž dlouhodobě spolupracující společnosti PepsiCo/General
Bottlers CR s.r.o., která udělala taškou plnou dárků radost maminkám.

KONTEJNERY

26.
26.8. – 27.
27.8.2011

Před
budovou obecního úřadu budou přistaveny kontejnery …. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
BIOODPAD
na BIOODPAD

na VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

Kontejner bude přistaven již v pátek od 8:30 do 14:00 hod. a
v sobotu od 10:00 do 16:00 hod.

Kontejner bude přistaven v sobotu od 10:00 do 16:00 hod.
Do tohoto kontejneru je možno odložit:

Do tohoto kontejneru je možno odložit: trávu, listí, uschlé
kytky, větve o průměru pouze do 3 cm a délky 1 m

nábytek (stoly, židle, skříňky i jejich části – pokud
možno co nejvíce rozebrané!), koberce, matrace

Děkujeme všem, kteří vysekávají
trávu a větve i na obecních
pozemcích. Pokud je nutno
odvézt tento biologický odpad do
kontejneru, prosím, nahlaste nám
to v kanceláři obecního úřadu.

ŽIVOT DO SVÝCH RUKOU
Rytmus Benešov poskytuje od r. 2003 podporu lidem s mentálním postižením.
Postupně se podpořená skupina rozšířila i o lidi s duševní nemocí a lidi
s tělesným a jiným zdravotním postižením.
Cílem naší práce je aktivní zapojení a seberealizace ve společnosti
a to zejména při pracovním uplatnění v běžném prostředí.
Jsme registrováni Ministerstvem práce a sociálních věcí jako poskytovatel sociální
rehabilitace.
Od počátku je naší hlavní činností Podporované zaměstnávání, které má za cíl
zvýšení dovedností lidí s postižením a jejich motivace a podpora při získání a
udržení zaměstnání na otevřeném/běžném trhu práce.

Kontaktovat nás můžete denně:
F.V.Mareše 2056
(budova naproti České poště)
256 01 Benešov
tel: 317 742 742
mobil:
773 391 182 Pavla Fleischhansová
vedoucí služby
777 222 131 Lukáš Laichter – ředitel
Můžeme přijet za vámi. Osobní
návštěvu u nás doporučujeme
předem domluvit, abychom byli
přítomni.
benesov@rytmus.org

Dále je v nabídce Tranzitní program, skupina Sebeobhájců, kurzy na zvyšování
praktických dovedností, motivační kurzy a poradenství osobám se zdravotním
postižením.
Služby jsou poskytovány:
v prostorách organizace v centru Benešova (naproti poště, adresa viz dále)
i v přirozeném prostředí uživatele, v místě bydliště, v rodinném prostředí
- podle potřeby, na základě individuálního plánu uživatele.
S uživateli pracujeme převážně individuálně s vhodně navázanou skupinovou prací.
Cílem služeb je zejména zvyšování samostatnosti v dovednostech, které vedou
k začlenění uživatele do společnosti.
Služby poskytujeme uživatelům bezplatně.
Středočeským krajem, městem Benešov.

http://benesov.rytmus.org

Náš

provoz

je

financován

Loučíme se …
dne 21.7.2011

Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu „Základní
síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ financovaným na základě rozhodnutí OPLZZ-ZS2211/2009 o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského
sociálního fondu

ve věku 75 let zemřela
Paní Ivona Vladařová

Blahopřejeme … k narozeninám
Během prázdnin slaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:

Integrovaná herna se koná v budově OÚ Pětihosty.
Více informací podá pí. Veronika Vaněčková, DiS.
tel. 603 517 530, e-mail: fletna@atlas.cz
Web: http://predskolak.webnode.cz/

Vyčítalová Markéta
Hallerová Blažena
Markgráf Petr
Martínek Miroslav
Kubišta Zdeněk
Připojujeme se k řadě gratulantů a jubilantům
přejeme hodně zdraví, spokojenosti a štěstí a
pohody do dalších let života.

Nové kontejnery v obci …
Jak možná již někteří z vás zaznamenali, v obci se objevily nové kontejnery na tříděný odpad. Tentokráte mají černou barvu s
oranžovým příklopem. Nebude tedy na škodu připomenout vám, kterak správně třídit odpad a co do kterého kontejneru patří.
Žlutý kontejner na PLASTY
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Zajímají nás akce v okolí …
Čerčany
Infocentrum Čerčany Vás zve 11.7.- 26.8.2011 na
výstavu I.Veselého Rakouská monarchie
Čerčany Hospic Dobrého pastýře

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

4.9.
3. výročí otevření Hospice Dobrého Pastýře
(mše sloužena arcibiskupem Dominikem Dukou, Teátr
Víti Marčíka - divadlo pro děti i dospělé, cimbálová
kapela "Líšňáci")

Modrý kontejner na PAPÍR

září

Čerčanské ochutnávání (prezentace OS TŘI)

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými
okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.

17.9.

Benefiční koncert Michaela Janíka

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice
Zelený kontejner na SKLO
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo,
například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.

Mnichovice
17.9.
Po stopách kocoura Mikeše
8. ročníku turistického pochodu „Po stopách kocoura
Mikeše“, který se uskuteční od 8:00 hod. v
Mnichovicích před Turistickým infocentrem.
Pyšely
27.8.2011

MORAVSKÝ VEČER S
CIMBÁLEM

hraje Slovácko mladší primáše Petra Marady na
zahradě pyšelské sokolovny, vstupné: Kč 150,Benešov
20.8.

Farmářské trhy 8:00 – 12:00

Nádvoří Pivovaru Ferdinand, Běžný
sortiment zboží obohacený o praktickou ukázku
grilování a nabídku posvícenských koláčů.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani
autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená
a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
Kontejner na NÁPOJOVÉ KARTONY
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový,
důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou
na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které
je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a potravin
v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné.
Vydává Obec Čtyřkoly IČ 00508519 pod registračním číslem MK ČR E 17196,
místo vydávání Čtyřkoly, den vydání 1.8.2011, odpovědná osoba Martina Matuštíková
Elektronicky lze objednat na adrese ctyrkoly.javornik@seznam.cz nebo ke stažení na http://www.ctyrkoly.cz

